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1. Introducció 

Aquest treball pretén ser una presentació de dos autors que van viure en un 
període especialment conflictiu i decisiu per a la historia política i social de la 
Península Ibérica: l'agitat segle xv i els anys en qué es va produir la unió 
dinástica de les Corones de Castella i Aragó. No sois aixó, perqué en el terreny 
religiós també van produir-se una serie de canvis de mentalitat i d'actitud, con-
seqüéncia deis esdeveniments que patia tota Europa des d'anys enrere, com el 
Cisma d'Occident, la pesta negra, i la crisi existencial en els ordes mendicants, 
que es van reflectir en la literatura religiosa. Fra Iñigo de Mendoza (1430-
1508) i sor Isabel de Villena (1430-1490) van escriure la seua obra tenint com a 
fons aquest escenari tan apassionant. 

En les Copies de Vita Christi (1467-1468) de fra Iñigo de Mendoza i en la 
Vita Christi (1497) de sor Isabel de Villena hi ha unes coincidéncies importants 
—a banda del fet obvi de tractar un mateix assumpte— donades per la perti-
nen9a deis autors al mateix orde religiós, el francisca, i per la utilització d'unes 
fonts comunes, que tindran un inevitable reflex en l'obra. Tanmateix, s'hi pa-
lesen també un gran nombre de diferencies que van des de les merament for
máis, com ara la llengua i la métrica —l'obra de fra íñigo en castella i en vers, 
la de sor Isabel en cátala i en prosa— fins a les de contingut —com els diferents 
períodes que abracen de la vida de Jesús: les dues comencen amb la concepció 
immaculada de María, pero la del frare acabará amb la fúgida a Egipte, i la de la 
monja continuará fins a l'assumpció—. També la diferent situació personal, 
históríca i social que envoltava els seus autors va fer que, a mes de l'interés apo-
logétic que clarament teñen aqüestes obres, hi haja també la voluntat de defen-
sar unes postures concretes sobre temes que els afectaven directament i que no 
teñen res a veure amb la descrípció de la vida de Jesús. L'originalitat i la gracia 
está a servir-se per a aixó d'unes Vitae Christi. 

A partir de l'análisi d'aquestes similituds i diferencies entre les seues res-
pectives obres es formará el retrat de dos deis autors de literatura religiosa mes 
representatius del moment en la Península Ibéríca, tant per la seua importancia 
literáría, com per la influencia social que van assolir en la segona meitat del se
gle XV. 
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2. Els nous corrents religiosos 

Durant el segle xv es produeixen una serie de circumstáncies socials, reli-
gioses i polítiques que van ocasionar uns canvis en la manera d'entendre la re-
ligió i l'espiritualitat. El Cisma d'Occident (1378-1417) i la Guerra deis Cent 
Anys van dividir l'Europa Occiental i van teñir unes repercussions importants en 
l'esperit religiós, i, com a conseqüéncia, en la producció de literatura religiosa. 
Aquest desordre en l'església provocat peí Cisma (Ysem 2004b: 3-4) va produir 
un escándol entre el poblé, el qual veu enfonsar-se un deis pilars sobre els quals 
s'havia sostingut la seua fe. Sorgeix, dones, una desconfianza sobre la legitimi-
tat deis pontífexs, que es fa extensiva a tota l'església com a institució. 

D'altra banda, els ordes religiosos, que havien estat els principáis posseidors 
de la cultura en l'Edat Mitjana, pateixen també una greu situació provocada per 
diverses cuases: la pesta negra, que va ocasionar grans estralls, principalment, en 
els ordes mendincants; i sobretot, una crisi d'identitat en la vida monástica du
rant aquests últims segles medievals, que molt aviat provocará Iluites i dissen-
sions internes dins deis mateixos ordes. Uns serán partidaris d'una tomada ais 
orígens de la seua regla, que potencia l'austeritat i la pobresa: son els «obser-
vants» o «reformats»; enfront hi haurá els «claustráis» o «conventuals» que 
viuen al recer del seu cenobi, centre no sois religiós, sino també amb una inten
sa projecció económica i social que permetia a les distintes jerarquies conven
tuals una relativa comoditat i benestar social, irreconciliables a judici del primers 
amb els ideáis evangélics i l'esperit deis seus respectius fundadors. Aquesta dua-
litat existencial marcará la historia religiosa europea d'aquesta época. 

Els majors defensors del corrent reformista de l'Observanza van ser domi-
nics i franciscans. Proposen una pietat cristocéntrica, basada en la humanitat de 
Crist, que té les seues arrels en la «mística especulativa» que es va desenvolupar 
en el segle xii per mitjá de teólegs com san Bernardo de Claraval o els de Fes-
cola de sant Víctor (Rubio 2004: 2-3), així com els franciscans, especialment san 
Bonaventura i els cartoixans. Apareix, dones, una sensibilitat nova, basada en 
l'amor a Crist, com una cosa próxima a l'home, i en el gust per la vida interior. 
Després d'un segle, l'esperit deis fundadors toma a sorgir entre els frares que 
Iluiten per retomar ais orígens del cristianisme, a la radicalitat envangélica amb 
els seus ideáis de pobresa i humilitat, i allunyar-se deis «ídols del món». 

Peí que fa ais canvis socials que albora s'están produint, les ciutats es con-
verteixen en centres económics i culturáis grácies al desenvolupament de la 
classe burgesa que es dedica, principalment, al comer?. Es en aqüestes ciutats on 
els predicadors duran a terme llur tasca evangelitzadora, tot aconseguint una 
enorme influencia religiosa, social i política, des de fináis del segle xiv i, so
bretot, en el xv. Els ordes mendincants, principalment els dominics, ixen deis 
convents i empreñen campanyes de predicació per totes les ciutats en un intent 
d'apropar l'evangeli a la vida de la gent. L'éxit d'aquests predicadors va ser ab-
solut, de manera que van aconseguir divulgar teología entre els laics d'una ma
nera totalment entenedora per a tots els públics, perqué era la doctrina duta a la 
vida quotidiana. Els franciscans, peí seu costal, intenten fer arribar a la gent el 
mateix evangeli de manera que el que fins llavors només es trobava a l'abast de 
clergues i religiosos, arriba finalment ais laics mitjanzant la composició i tra-
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ducció d'obres devotes i d'escrits sagrats. Mitjan9ant aqüestes obres el laic po
día estimular la seua devoció, trobant en Texemplaritat de la vida de Crist un 
model d'imitació. 

Aquest és l'objetiu d'obres que van marcar una fita en la hitória de l'espiri-
tualitat, com ara la Imitado de Crist de Tomás de Kempis, el Horologium d'En-
ric de Suso, VArhor Vitae Crucifixae Jesu d'Ubertí de Cassale, les anónimes Me-
ditationes Vitae Christi. Aquesta última —falsament atribuida al francisca san 
Bonaventura— será la primera d'una serie d'obres que, seguint el seu model, 
tractaran d'augmentar la devoció deis seus lectors mitjan^ant la contemplació de 
la humanitat de Crist. El seu funcionament consisteix a fer detenir el pensament 
en un passatge de la vida de Jesús i imaginar-se com haurien estat tots el detalls 
de l'escena, intentar visionar amb la imaginado tot aixo que succeiria i arribar a 
sentir els mateixos sentiments deis personatges que hi intervenien. D'aquesta ma
nera l'amor per Jesucrist naixerá en el lector d'una forma espontánia ja que 
compren i sent com en si mateix els dolors i patiments de Crist. 

En aquesta mateixa línea anirá una altra obra fonamental de la literatura re
ligiosa medieval, es tracta de la Vita Christi de Landulf de Saxonia, «el Car-
toixá», el qual no sois pretén despertar l'emoció deis lectors descrivint escenes 
emotives sino que també afegirá una part doctrinal a manera de glosses. Aques
ta obra va ser traduída al cátala per Joan Roís de Corella a fináis del segle xv 
(1495) i al castellá per fra Ambrosio Montesino al comen9ament del segle xvi 
(1501). 

I concretament, en el marc de la Península Ibérica, tant en la Corona de Cas
tellá com en la d'Aragó, hi ha una important proliferació de vitae Christi influí-
des totes elles per l'espiritualitat franciscana que abans hem mencionat i que els 
dona a totes una serie de característiques comunes que fa que es puga parlar d'un 
grup genéric dins de la literatura religiosa medieval. Ens referim a autors com 
Bemat de Fenollar, Francesc Eiximenis, sor Isabel de Villena, en cátala; fra Iñigo 
de Mendoza, fra Ambrosio Montesinos, fra Juan de Padilla, en castellá —per es
mentar alguns deis noms mes citats i estudiáis—. 

Dones bé, ací concretament analitzarem l'obra de dos d'ells: es tracta de les 
Coplas de Vita Christi (1467-1468) i de la Vita Christi (1497), de fra íñigo de 
Mendoza i sor Isabel de Villena, respectivament, ambdues molt influi'des per les 
mateixes fonts franciscanes i destinades al perfeccionament espiritual deis seus 
lectors. Tanmateix, aqüestes obres també poden estudiar-se des d'altres pers-
pectives que venen condicionades per la diferent situació social i personal que 
cadascú va viure, i que seguidament veurem. 

3. Fra íñigo de Mendoza i sor Isabel de Villena en el seu context 
historie i social 

3.1. Sor Isabel de Villena (1430-1490) 

Elionor de Villena nasqué en 1430 —no se sap el lloc— , era filia illegíti-
ma del noble i escriptor Enric de Villena. Va quedar órfena de pare —se'n 
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desconeix la mare— ais quatre anys, i es cria a Valencia a la cort de María de 
Castella, esposa d'Alfons el Magnánim. Aixó va ocasionar que Sor Isabel tin-
guera un coneixement molt precís de com era la vida de la classe aristocrática 
del moment, i que estiguera molt ben relacionada durant tota la vida amb els cer-
cles mes próxims al poder, fms i tot ais mateixos reis, a pesar d'estar reclosa en 
un monestir. 

Elionor va convertir-se en Sor Isabel de Villena en prendre els hábits ais 
quinze anys en un orde francisca, les clarisses, que la reina María havia intro-
duir en el conveni de la Santísima Trinitat, que existia a Valencia des de prin-
cipis de segle. El 1463 esdevingué abadessa del convent fins a la seua mort 
l'any 1490. L'esposa del Magnánim primer i, després, els Reis Catolics van 
afavorir aquest convent en reiterades ocasions, per Taféete que els unia a Sor 
Isabel, i també per servir de tapadora d'algun que altre pecadet reial (Hauf 
1990: 303-306). 

En aquest monestir professaren dones que procedien de les millors famflies 
de l'época, cosa que va fer augmentar el prestigi i els ingressos del convent. A9Ó 
unit a la intel-ligéncia i a l'exceMent gestió de l'abadessa convertí el convent en 
un lloc d'enorme influencia social i literáría, ja que Sor Isabel gaudia d'una pre
parado cultural i teológica important que la va fer entrar en relació amb molts 
deis escríptors que vivien a la ciutat en aquella época, els quals contínuament li 
dedicaven les seues obres i li consultaven sobre diverses qüestions teologiques o 
literáries (Hauf 1991: 109). Obres que segurament circularien peí convent i 
que passarien a les mans deis seus erudits visitants. 

La redacció de la Vita Christi (VC des d'ara) es produiría en l'última etapa 
de la seua vida, en la qual es mantenia molt en contacte amb el món intellectual 
i literari. Encara que l'obra va ser publicada póstumament (1497), la seua re
dacció degué comen9ar molts anys abans, vista la seua extensió. Els trets prín-
cipals que caracterítzen aquesta obra els veurem mes endavant, pero quede ja pa-
lesa la importancia i la influencia de qui va ser la primera escriptora de la 
literatura catalana medieval. 

3.2. Era Iñigo de Mendoza (1430-1490) 

D'orígen convers, fra íñigo de Mendoza (Puértolas 1968: 14-65), era fiU de 
Diego Hurtado de Mendoza i Juana de Cartagena, i per tant, pertanyia a dos de 
les mes influents famílies de la Castella de l'época. Els Cartagena s'havien ca-
racterítzat pels seus carrees religiosos, polítics i culturáis, i els Mendoza per la 
seua importancia cortesana en posseir llocs importants en l'organització estatal 
del moment. Estava emparentat, dones, amb gran quantitat de nobles i perso-
natges eclesiástics del segle. 

No se sap res del lloc i de la data de naixement de fra Iñigo de Mendoza, en
cara que els estudiosos de la seua vida donen com a probable poc després de 
1424, data aproximada en la qual es casaren els seus pares, i Burgos, ciutat en la 
qual residien. Va professar en l'Orde de sant Francesc. L'elecció de l'orde fran
cisca potser va teñir relació amb el seu origen convers. Els franciscans es ca-
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racteritzaven per ser una institució oberta i tolerant en aquell moment en qué ser 
jueu convers podia comportar estar sota la vigilancia perpetua de la Santa In-
quisició. 

La seua obra mes important va ser LMS coplas de Vita Christi {CVC des d'a-
ra), escrita en dues versions, una en 1467-1468, i l'altra pocs anys després —per 
tant, ambdues en el regnat d'Enric IV—. Els detalls i les dades que coneixia re-
ferent a la dita cort, i que son presents en l'obra en forma de severes critiques, fa 
pensar ais estudiosos que fra Iñigo ja freqüentava l'ambient cortesa en temps 
d'aquest rei, encara que és amb els Reis Católics quan es convertí en predicador 
de la reina. També és autor d'altres poesies religioses i polítiques, aqüestes ul
times dedicades ais monarques. 

4. Les Vitae Christi com literatura religiosa 

És important teñir en compte des del principi que la VC de sor Isabel de Vi-
llena i les CVC de fra Iñigo de Mendoza son, abans que res, dues obres religio
ses, escrites per dues persones pertanyents a un orde religiós concret, amb la fi-
nalitat d'augmentar la devoció i l'estima cap la humanitat de Crist. L'un en vers 
i l'altra en prosa escriuen la seua obra influi'ts peí corrent del moment amb una 
intenció de divulgado de la pietat cristocéntrica. Es tracta, dones, d'obres d'es-
piritualitat cristiana: 

De aquella virgen y madre, 
los ásperos tormentos 
Que sufren por ti contentos 
Los que te tienen por padre, 
Y la victoria famosa 
De tus mártires pasados. 
Me alcancen que la prosa 
De tu vida gloriosa 
Escriva en metros rimados 

(Copies de Vita Christi, c.3). 

Ací comenfa un «Vita Christi» en ro-
mang, perqué los simples e ignorants pu-
guen saber e contemplar la vida i mort 
del nostre redemptor e senyor Jesús, ama
dor nostre, al qual sia donada gloria e ho
nor en totes les obres nostres como a fae-
dor e ordenador d'aquelles. 

(Vita Christi, p. 65) 

Procedents ambdós d'importants famílies de 1'aristocracia de l'época, tots 
dos van ingressar en la seua juventut en l'ordre francisca i van posseir importants 
carrees religiosos, i com conseqüéncia d'aixó gaudiren d'una gran influencia so
cial i literaria. Precisament, el fet de ser franciscans i mes concretament de la 
branca pertanyent a rObservan9a, és el motiu de moltes coincidéncies ideoló-
giques i d'estil que defineixen les seues obres, a mes de les resultants del fet de 
teñir com a font la Biblia i els sants pares. 

Com ja he dit, l'Observan^a tractava de tomar ais ideáis evangélics de sant 
Francesc. Es tracta d'una actitud antiintellectual que desconfía de l'estudi de la 
teología especulativa, i centra la seua atenció en la pobresa i la humilitat, amb la 
mirada sempre posada en la persona humana de Crist. Estilísticament, tot aixó, 
anirá unit a una simplicitat en la manera de contar que es fa palés en expressions 
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i diálegs. Aquest és el to en el qual están escrites aqüestes obres, els seus autors 
a pesar de gaudir d'una gran preparació teológica i malgat el corrent cuite de 
moda en Tépoca, prefereixen utilitzar un estil popular i espontani a l'abast de 
qualsevo! persona que vulga conéixer la vida de Jesús. Fins i tot, en els passatges 
en qué es fan referéncies teológiques i erudites destinades a un públic mes elevat, 
no hi trobarem una dificultat que impedesca la total comprensió de l'obra. Es po
den destacar, per exemple, en les CVC de Mendoza una serie de cangons glos-
sades a lo divino, així com l'ús de refranys i sentencies del tipus: «la estopa no 
esta segura/ en burlas con los tizones» (c. 18) o «con la que Domingo sana / dizen 
que Pedro adolesce» (c.320), que eren patrimoni del poblé i que son reutilitzades 
peí frare adaptant-les ais temes que li interessaven. Servisca com a exemple 
aquesta cangó popular de llarga tradició que trobem després d'un romance: 

Heres niño y as amor; 
¿que faras quando mayor? 

(CVC, el00) 

Peí que fa a sor Isabel és important destacar que, tot i els diálegs grandilo-
qüents i les citacions Uatines que a voltes trobem en el text, hi predomina un es-
til agradable i fácil de Ilegir, en paraules d'Hauf (1995: 42): 

escenes dibuixades amb un tra§ molt mes ágil i natural on es narren els fets 
amb el color viu i efusiu d'un llenguatge farcit de diminutius i d'expressions de 
to popular, gairebé de rondalla: 

Oh, Adam! De qui em parlau? De la senyora María de Natzaret? Si sa-
bíeu quant li só servidor! {Vita Christi, el2) 

que proporcionen al text una frescor evocativa i una cálida tendresa humana 
destinada a commoure i a provocar una immediata reacció afectiva i les virtus 
franciscanes de la pobresa i humilitat. 

Aqüestes formes populars i senzilles es corresponen amb la ideología fran
ciscana que estará present en múltiples ocasions. El motiu de la pobresa, del nai-
xement humil de Crist, deis patimients de la seua vida i mort, tot aixó será des-
crit amb gran efusivitat, i constituirá una característica fonamental en ambdues 
obres. Mendoza fará una Iloa a la pobresa voluntaria que resumeix molt bé 
aqüestes idees: 

¡Oh muy alta probedad, 
de la sancta paz hermana, 
causa de tranquilidad, 
torre de seguridad 
a quien te sufre de gana! 

(CVC, c. 77) 

Pero el motiu de la pobresa no deixará d'estar present en les respectives 
obres des del comen9ament fins a la fí en multitud de passatges. Trobem aquest 
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tema quan sor Isabel descriu la pobresa de sant Josep i María, el lloc tan mise
rable en el qual naix Jesús i els menjars tant pobres que teñen per alimentar-se: 

«Oh, Reina del Cel e de la térra! Aquest és lo estrado que lo món vos ha apa-
rellat on reposeu lo tressor infinit que a ell portau». E, reposada la Senyora en 
aquell pobríssim lloc, Josep ana per aigua a una font qui eslava aquí prop, e ab 
unes poques pauses e pa soparen los dos, que de tot lo dia no havien menjat. 
(VC, c.LLXIIII) 

Aixo mateix ho fará el frare mitjan9ant aquesta copla, mostrant-nos com el 
mateix Jesús naix en un humil portal, i aprofitant per a fer una advertencia sobre 
el perill de les riqueses que poden portar l'home a la condemnació, i que ens re-
corda les paraules del mateix Jesús en Tevangeli advertint-nos com de difícil és 
que un ric entre al Regne deis Cels: 

Por aquesto el Redemptor 
la carrera de salud 
en portal de labrador, 
de bestias, que es lo peor, 
comento en su juventud, 
en lo qual, mira que hablo, 
nos mostró doctrina tal 
que para huir de diablo 
es más seguro el establo 
que no la casa real. 

(CVC,c.l21) 

O també, per exemple, en l'obra de la monja quan Josep i María cerquen a 
Egipte on allotjar-se: 

E venint en una ciutat qui havia nom Hermopolín, en la qual la Senyora delli-
berá aturar, e anant per lo raval, sa senyoria e Josep miraven de^á i dellá on po-
drien pendre posada; e como molt hagueren cereal veren una pobreta casa, prop 
lo riu, menyspreada e avorrida per lots los habitadors de la dita ciutat per ésser 
mal sana. {Vita Chrsiti. c. LXXXVIII) 

En tot estará patent aquesta «sancta pobresa» que acompanya el Messies, i 
que Mendoza aprontará per a denunciar la situació de balafíament en qué vivien 
els nobles contemporanis seus —per contrast—: 

¡Ay de vos, enperadores!, 
¡ay de vos, reys poderosos!, 
¡ay de vos, grandes señores 
que con ágenos sudores 
traes estados ponposos!; 
¡O grandes, quan de llorar 
es a vos lo del pesebre!; 
¡O pobreza syngular!. 
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¿quien te puede contemplar 
que su soberuia no quiebre? 

(CVC,c.l06) 

Una altra de les característiques que defineixen respiíitualitat d'aquests 
franciscans és la intensa devoció a Maria. Encara que aquest és un aspecte que 
está present en tota la ideología religiosa des de fa temps, alguns aspectes sí es 
poden considerar típicament franciscans, com per exemple, el polémic tema de 
la Immaculada Concepció.' En efecte, el tema de la concepció de Maria sense 
pecat original era debatut amplament en aquests segles medieval s, fins al punt 
d'arribar a greus enfrontaments entre els ordes mendicants. Sembla que els do-
minics no eren partidaris d'aquesta teoría enfront deis franciscans que sí la de-
fensaven ardentment. La postura de fra Iñigo i sor Isabel es deixa ben clara en 
nombrosos moments de les obres tractades: 

En la virgen sin manzilla, 
syn ayuntamiento alguno, 
¡O grafiosa a marauila!, 
¿que lengua podra dezilla 
nin de mil cuentos el vno? 
For9ado de caridad 
encamo el fijo de Dios; 
¡O quan nueua nouedad, 
parir con uirginidad 
y confebir sin ser dos! 

(CVC, c.12) 

En l'obra de sor Isabel un ángel visita Santa Anna mentre que aquesta está 
en oració demanant-li a Déu que li concedisca un fill i li diu: 

...car vos haveu trobada gracia en la presencia de nostre Senyor Déu, e la 
vostra oració és per sa Majestat oída, e delibera donar a vos molt mes que no 
haveu demanat, car vos sois demanáveu fill o filia semblants a altres peca-
dors, e nostre Senyor Déu vol que concebau una filia tant singular que pecat 
original, venial ni mortal en ella james será trobat. Pura de tota culpa la 
concebereu, e pura la criareu. E en puritat e nedea será tota la seua vida... 
(Vita Christi, cap. II) 

Un altre aspecte d'aquesta mariologia típicament franciscana és la descríp-
ció del dolor i deis patiments de la Mare de Crist. Les expresions efusives del 
dolor de la Verge son abundants i podem dir que és en aqüestes escenes on l'e-
motivitat puja considerabement i, per aixó, son també les que mes sentiments de 
pietat i tendresa provoquen en els lectors. Per exemple, el motiu de la circumci-
sió és deis mes dramátics en ambos autors: 

' Encara que el cartoixá Landulf de Saxónia també és defensor d'aquesta idea. 
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E besant la Senyora lo seu amat Fill, 
ab moka dol9or lo afalagava, havent de la 
seua tendrá dolor extrema pietat, e ab con
tinúes lagrimes li deya: «O amor e vida 
mia! (...) posat vos en dolor, yo só cuberta 
de pena sens remey». E lo Senyor (...) co-
neixent molt clarament la intrínseca dolor 
de la senyora Mare sua (...) per donar al
gún remey a sa senyria cessava de plorar, 
p)osant la sua dolga maneta sobre la boca de 
la senyora Mare sua (...) E la senyora per 
contentar lo tan amat Fill, cessá de plorar e, 
ab sospirs dolorosos, abra^ava'l e besa-
va'l». 

(VC, c. LXVIII) 

Exclamado llorosa de nuestra Señora 

«¡O dolor muy razonable!, 
¡O razón muy dolorosa!, 
¡o hijo tan venerable, 
no syento como te hable 
mi passyon muy ansiosa!; 
¡O tormento apassyonado!, 
¡O pena tan desmedida, 
quel dolor desordenado 
del hijo gircunfidado 
el alma me gircungida!» 

(CVC,c.l81) 

Fins ací arriben els tragos que es poden definir peí franciscanisme deis 
seus autors i que poden trobar-se així mateix en altres vitae Christi escrites per 
franciscans com podría ser la d'Eiximenis, la de Montesinos o les deis seus pre-
decessors com les anónimes Meditationes vitae Christi o l'obra del cartoixá 
Landulf de Saxónia. Tanmateix, hi ha un segon aspecte que cal destacar i que 
sembla ser una de les característiques mes singulars i origináis d'aquestes obres. 
Em referisc al fet d'utilitzar un mateix tema amb una segona intenció diferent de 
Tadoctrinament religiós del qual parlava abans i que está subsumís en tot el de-
sen volupament de la historia. I ací és on es fa necessari conéixer 1'importancia 
de totes les relacions socials i historiques que envoltaven els autors, algunes de 
les quals ja s'han comentat. 

5. Les Coplas de Vita Christi com a sátira social 

Efectivament, tant la VC com les CVC, a pesar de ser obres principalment 
religioses, son utilitzades peí seus respectius autors per a altres proposits que no 
tenien res a veure amb la vida de Crist, sino amb la realitat social i política que 
els envoltava. En aquest apartat intentarem veure aqüestes obres des d'una altra 
perspectiva. 

Era Iñigo de Mendoza era un religiós que no podia quedar-se impassible da-
vant la caótica situació política i social que travessava Castella durant el regnat 
d'Enric IV (Vicens Vives, 1983). I aixó queda manifest en tota la seua produc-
ció literaria, mes encara en les CVC. De fet, entre els estudiosos s'ha parlat que 
una de les fonts d'aquesta obra és la tradició sermonística franciscana de to po
pular que molt sovint denunciava aqüestes irregularitats. En aquest sentit, és im
portan! destacar el plantejament de K. Whinnom segon el qual el poema de 
Mendoza sembla ser mes a prop deis sermons medievals en prosa —per l'esperit 
i l'estil amb qué está escrit— que d'una obra de poesia religiosa (Whinnon, 
1963: 268-291). 
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El frare tenia fama de ser un gran predicador a la Castella de l'época tant 
durant el regnat d'Enríe IV com després, quan es converteix en predicador de la 
reina Isabel. Evidentment, devia conéixer perfectament els sermonaris i els bes-
tiaris medievals que circulaven per tota Europa. Concretament, en la Summa 
Praedicantium de Juan Bromyard apareixen moltes comparacions com les del 
poema de Mendoza. I en la Península existia VArs Praedicandi de fra F. Eixi-
menis que des d'un segle abans servia de guia ais predicadors, i del qual Men
doza sigueix moltes regles. Com per exemple, quan exigeix un «loqui ferven-
tissime» o «predicandum moraliter», carcaten'stiques ambdues presents en l'obra 
(Rodríguez Puértolas 1968: 173). 

A mes, analitzant el poema es pot comprovar com en la composició de 
cada capítol de l'obra de Mendoza hi ha una estructura similar a aquella que s'u-
tilitzava en els sermons. Aquests comencen amb un thema del qual el frare vol 
parlar, i que en aquest cas pren d'un episodi de la vida de Crist. Després ve l'am-
plificatio que consisteix a desenvolupar aquest tema actulitzant-lo a la situació 
que vol denunciar, posant exempla i comparacions que aclarisquen i ratifiquen la 
veracitat d'aixo que vol dir, i finalmnt acaben amb una oració final. Tot aixo es 
veu perfectament en el capítol dedicat a l'Encamació (c. 14-25). 

Per aquesta rao aquest poema entronca amb la literatura de denuncia social 
que també s'escrivia en l'época i que es caracteritzava per posseir una important 
cárrega moralitzant i abundants referéncies satíriques. Destaquen, precisament, 
en aquest genere les anónimes Coplas de Mingo Revulgo que també critiquen 
molt durament el govem d'Enric IV, de les quaís es fa allusió en una de les co
pies de Mendoza 

Y circuncide Castilla 
el atreuerse del vulgo 
contra la perra justilla 
que vistes en la traylla 
del pastor Mingo Revulgo, 
sy no, pues han barruntado 
que no está la perra suelta, 
vos vereys como priado 
nunca medrara el ganado, 
y el pastor con ello a buelta. 

(c. 192) 

Per consegüent, aqüestes copies que narren la vida de Crist están barrejades 
amb una important quantitat d'estrofes dedicades a criticar i denunciar les irre-
gularitats polítiques i moráis que s'estaven produint entre els sectors dominants 
de la societat. Tant la noblesa, com els privats, com els burgesos corromputs per 

^ S'han atribuít també a Hernando del Pulgar, Rodrigo Cota, Alfonso de Palencia, Juan de 
Mena i tambe a fra Iñigo de Mendoza. Aquesta autoría és defensada por Rodríguez Puértolas 
(«Sobre el autor de las Coplas de Mingo Revulgo, en Homenaje a Rodríguez Moñino, Madrid, Cas
talia, 1966, t. II, pp. 131-142). 
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l'ánsia de luxe, com la mateixa església, fins i tot el rei, son criticáis durament 
peí frare. En aqüestes dues copies que citem a continuació es veu clarament la 
denuncia de qué son objétete els nobles en general, i mes concretament el privat 
del rei: 

Mas hablando en general ¡Guai de vos nuestro priuado 
de todos los grandes, ¡guay! ¡A Don Alonso Carrillo! 
pues todos andan con mal por quel favor del stado 
y de temor humanal vos faze muy allongado 
quien reprehenda no ay. del pezebre pobrezillo; 
¡O brocados mal gastados vuestros costosos manjares 
en las faldas de las dueñas, vuestros franquos beneficios, 
quando los descomulgados a las personas setglares 
van al infierno dañados son virtudes singulares, 
por unas deudas pequeñas! mas en el §ielo son VÍ9Í0S. 

(c. 110) (c. 108) 

De la mateixa manera el frare no té objeccions en atacar també a l'església: 

¡O castellana nación 
§entro de avominaciones!, 
¡O christiana religión, 
ya de casa de oración 
hecha cueva de ladrones! 
¡O mundo todo estragado! 
¡O gentes enduresgidas! 
¡O templo menosprefiado! 
¡O Parayso olvidado! 
¡O religiones perdidas! 

(c. 183) 

No és d'estranyar que ago siga així si tenim en compte que en l'Edat Mit-
jana hi havia una molt directa relació entre política, moral i religió. En la men-
talitat medieval el desordre i els abusos del rei i deis nobles, és a dir, els pecats, 
no solament tenien una repercurssió en la vida interior de la persona, sino que 
també tenien una conseqüéncia social. I encara mes si aquests desordres venen 
deis que haurien de vedlar peí bé de la societat. Tal com l'home medieval entén 
la relació amb la divinitat, les catástrofes i malalties de la societat son avisos i 
cástigs que Déu envia a l'home perqué canvie la seua conducta. Es ciar, que da-
rrere d'aquestes teories hi ha una serie d'interessos de poder per part de l'esglé
sia que intentava mantenir-se per damunt de l'autoritat terrenal, es tracta deis 
plantejaments deriváis de sant Agustí en La ciutat de Déu, model de com hauria 
de ser la societat terrenal perfecta. Per tot aixó, les desgracies que es viuen i que 
vindran sobre Castella son conseqüéncia deis pecats d'aquells que mes poder re
presenten, fins i tot del mateix rei: 
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Y assi a de ser perdido 
este reyno y destrofado, 
porque segund es leydo 
todo reyno en si partido 
tiene de ser despoblado; 
a que gentes se enderes9a 
la culpa bien claro es, 
pues quando el ombre stropieca 
los ojos de la cabe9a 
han la culpa i non los pies. 

(c.119) 

Per tant, amb aqüestes idees darrere, Mendoza fa una denuncia social i po-
lítca, des de la seua moral cristiana, aprofitant la vida de Crist como a referen! 
amb el qual comparar negativament els sectors corromputs de la societat, tal 
com feien els predicadors en els seus sermons. Per totes aqüestes característi-
ques, podem dir que aquest poema no és solament una obra religiosa sino que hi 
ha en ell molt de sátira social i política. De manera que es demostra com els di-
ferents generes literaris no es poden dividir en compartiments estañes, ni ana-
litzar només des d'una sola perspectiva perqué aixó empobreix l'obra, i també 
que la historia i les condicions personáis deis autors els fan reutilitzar el mitjans 
que tenien mes a prop per a dir aixo que de veritat volien dir amb l'excusa de la 
literatura. 

6. La Vita Christi com literatura filógina 

En l'obra de sor Isabel no apareixen totes aqüestes critiques socials i poli-
tiques sobre la situació del seu regne, que tant afectaven fra íñigo. Procedent de 
Taita aristocracia i molt unida a la famflia real des de petita, sor Isabel tenía molt 
ciar a quin estament social pertenyia per naixement. Ans al contrari quan ha de 
defensar a una dona aristócrata, com era María la de Magdala, ho fa amb molta 
convicció, culpant de la seua mala fama les enveges de «la gent menuda que 
comunament se adelita en dir mal de les grans dones per poca causa que veja.» 
(cp. 117) 

Aquesta familiaritat amb els reis, tant amb la reina Maria, esposa del 
Magnámin com després amb els reis Católics, era ben coneguda en tots el cercles 
aristocrátics. Per aixó, l'abadessa gaudia d'un prestigi excepcional (Hauf 1990) 
en aquesta societat: poder relacionar-se amb una persona tan próxima ais reis, i 
mes en un temps en qué la Inquisició tenia ulls per tots els costats, era una sal
vaguarda de la sospita. També en el seu convent hi havia unes monges proce-
dents d'importants families de l'época, amb la qual cosa el convent era conegut 
i visitat per aquests nobles molt sovint. I no sois aixó, sor Isabel era una monja 
molt instruida amb una cultura forga important que queda palesa en llegir la seua 
obra. Per tant, tota la intellectualitat del moment coneixia la fama de sor Isabel 
i era un honor poder entrar al seu ambient. 
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Aleshores, no és d'estranyar que al voltant del convent es formara un inte-
ressant grup d'escriptors relacionáis amb la mare abadessa o amb les seues filies 
i que entre ells circularen les obres literáries mes difoses del moment, i amb mes 
motiu si l'obra havia estat escrita per algú d'aquests visitants. I ací arribem a a la 
coneguda teoría de Joan Fuster (Fuster 1968) que dona explicació a un fet molt 
destacable de l'obra: el predomini de les figures femenines entre els protago
nistas de la Vita Christi i el tractament tan ennoblidor que reben. 

La teoría planteja que, a causa de la proliferant literatura misógina del mo
ment, mes concretament, de l'obra que va escriure Jaume Roig, un deis mes as-
sidus visitants del convent, sor Isabel es va veure en l'obligació moral d'intentar 
restituir aixo que entre tots havien destrossat: la dignitat de les dones. Efectiva-
ment, Jaume Roig era metge i administrador del convent —a mes de pare d'una 
monja de les que allí eren— i per tant, devia teñir tráete amb 1'abadessa. Es nor
mal que sor Isabel haguera llegit VEspill o Llibre de les dones (1460), on fa una 
diatríba contra les dones recollint i augmentant tots els tópics que fins ara es ve-
nien utilitzant. 

Per tot aixo, diguem que sor Isabel, en comptes de seguir el mandat evangé-
lic i posar l'altra gaita, prefereix, amb molta intel-ligéncia, aprofitar una obra 
principalment religiosa per a retomar a les dones la seua dignitat arrabassada, i 
a9Ó d'una manera molt oríginal, mitjan^ant el relat de la vida de Críst i destacant 
el paper tan rellevant que les dones hi teñen. 

Podem posar nombrosos exemples de passatges evangélics en qué ixen 
dones i que sor Isabel aprofita per a afegir de la seua collita un bon allegat en la 
seua defensa. Pero, vegem, millor, aquest precios episodi on parla de la Mag
dalena i del seu amor a Jesús: 

Car aquella insigne ciutat nomenada Amor, qui és la principal en lo regne de 
Fánima.. se troba sitiada e fundada sobre aquella muntanya ferma qui és lo cor 
de la dona virtuosa e amable, no és possible estiga amagada, ans contínuament 
se mostra per obres tan gans e meravelloses que passen forsa de hómens... 
{Vita Christi, c. 118) 

Dones, en tota l'obra, tant la Mare de Déu, com la Magdalena, com Eva i la 
resta de les dones que hi intervenen, hi teñen un comportament exemplar. Pero, a 
mes d'aixó, qui podia rebatre l'autorítat de les mateixes páranles de Jesucrist? 

Ja saps yo quant só favorable a les dones perqué sé que son amables e molt co-
neixents... {Vita Christ, cap. 128) 

.. .e los qui de dones malparlaran cauran en la mia ira, car pensar poden que la 
mia mare és dona qui ha merexcut a totes les filies vostres gran corona, e els és 
una salvaguarda tan fort, que nengú no les pot enujar que a mi no ofena 
molt... {Vita Christi, el97) 

Aquesta defensa de les dones també la podem trobar en l'obra de Mendoza 
pero no té res a veure amb el tractament que en fa sor Isabel. Fra Iñigo deixa ben 
ciar que només les justifica el fet de ser María una dona: 
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Que sy por muger dezimos 
aver venido las penas 
que en amos mundos sufrimos 
de ti, muger, res9ebimos 
la paga con las setenas; 
culpa bien aventurada 
por Sant Gregorio doctor 
es esta nuestra llamada 
por meres^er ser limpiada 
por tan alto redemptor. 

(C.258) 

Pues sy mal nombre padesgen 
por el daño que nos dieron 
¡O virgen!, no lo meres9en 
pues contigo nos ofres§en 
mayor bien que mal hizieron; 
asy que por tu respecto 
por malas que puedan ser, 
a cualquier ombre discreto 
parezca blanco lo prieto 
por ti, que fueste muger. 

(c.259) 

Es fácil deduir d'aqüestes copies que fra Iñigo no confia gens en la bondat 
de les dones, de fet és Túnica menció que fa en tot el poema d'aquest tema, i 
sembla com una considerado que s'ha de fer malgrat les moltes evidencies en 
contra. Com hem vist en parlar de la VC, la tradició misógina encara era molt 
patent en la societat de 1'época i aquest autor poseeix un pensament mes aviat 
medieval. De manera que podem posar molt mes exemples de tot el contrari, un 
gran nombre de copies que critiquen les dones, fins i tot, les monges: 

Circunciden nuestras damas 
el anchor de sus faldiallas 
îrcungiden de sus camas 

de sus carnes, de sus famas, 
las vergongosas manzillas; 
los cortesanos, sus rallos 
juramentos y promesas 
deuen de 9Írcuncidallos 
quando están muy hechos gallos 
delante las portuguesas. 

(el 88) 

¡O monjas!, vuestras mer9edes 
deuen de 9ircun9idar 
aquel parlar de las redes, 
el escalar de paredes, 
el continuo cartear, 
aquellos 9umos y azeytes 
que fazen el cuero tierno, 
aquellas mudas i afeytes, 
aquellos torpes deleytes 
cuyo fin es el infierno. 

(c. 189) 

Així que hem de reconéixer aquesta peculiaritat en l'obra de sor Isabel ja 
que és un tret molt i molt personal de la seua obra i que no es troba en cap altra 
del mateix genere i cal, dones, considerar les paraules de Joan Fuster com una 
possibilitat veritablement probable; 

Estava decidida a fer del seu Ilibre una exaltado a penes velada del seu sexe i 
que el seu propósit és ben nítid: vol presentar les dones en una vinculado di
recta i excepcional amb el maeix Redemptor. 

Aquesta interessant teoría explicaría, per tant, com les obres literáries poden 
abastar diferents intencions, i per aixó, cal estudiar-Íes des de la seua complexi-
tat. Sor Isabel escriu una obra de devoció dirigida príncipalment a les seues mon
ges, per ajudar-les a contemplar i meditar en la figura de Crist, pero sense de-
clarar-ho obertament hi ha també un missatge amagat antimisogin que cal teñir 
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molt en compte perqué determina el text. Es a dir, no pot passar inadvertit per a 
cap lector la gran relleváncia que teñen les dones, la quantitat de capítols dedi-
cats a elles, les lloances que reben contínuament del mateix Crist, etc. Per tant, 
essent conscient del prestigi literari del qual gaudia i grácies al qual el seu Ilibre 
tenia moltes possibilitats d'eixir del convent, és una idea genial aprofitar-lo per 
a plasmar-hi el seu pensament molt astutament. 

7. Conclusió 

És evident, que les diferencies entre aqüestes dues obres son molt mes im-
portants i mes nombroses que les semblances. A pesar de ser homonimes, de 
tractar d'un mateix assumpte, de beure en les mateixes fonts, de ser escrites per 
dos religiosos de l'orde francisca quasi en els mateixos anys: estem davant de 
dues obres totalment diferents que no es poden llegir en parallel. 

A diferencia del que podríem dir respecte a la Vita Christi d'Eiximenis o 
fins i tot a les Meditatignes Vitae Christi falsament atribuídes a san Bonaventu-
ra, entre l'obra de fra Iñigo i la de sor Isabel no hi ha a penes semblances mes 
que les característiques corresponents al franciscanisme deis autors. 

Per aixó, la primera conclusió que es pot traure d'aquest treball és constatar 
una vegada mes com a partir d'un mateix assumpte literari, la vida de Crist, es 
poden construir unes obres forga diferents tant per la forma com peí contingut. 
Per exemple, agó és el que passa amb alguns temes mitológics com els que con
ten la tragedia d'Antígona que ha donat lloc a obres molt diferents encara que 
tractaven el mateix assumpte; o per exemple aixo també podríem dir-ho del Val-
ter i Griselda de Bemat Metge que és una versió del mateix tema tractat per 
Boccaccio i per Petrarca de molt diferent manera per la ideologia i per l'estil deis 
autors (Butinyá, 2002). 

La segona conclusió seria fer palés com, dins d'una mateixa creació li
teraria, pot haver-hi intencions diverses, mes o menys explícites segons l'obra. 
Les grans creacions literáries solen teñir la seua complexitat precisament perqué 
es poden analitzar des de moltes perspectives, i totes elles poden ser valides si 
son comprovables en el text. Aquest és el cas de la Vita Christi de sor Isabel i les 
Copies Vita Christi de Mendoza, obres les dues catalogades dins de la literatura 
religiosa medieval i amb una fmalitat catequética d'ajudar l'home a arribar al cel, 
pero també mitjá ideal per a deixar clares altres qüestions ací avall en la térra. 
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